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André Kuipers: 

 ‘Mikken, met vaste hand  

volgen en dan schieten’

De student
 communicatie is helemaal 

niet zo lost

Meet the 
young ones
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Entertainment10 Tekst: Natanja de Bruin Onderweg 11

Natanja de Bruin is online adviseur bij Sabel Online en lid van de redactie van C

Liftend naar mijn afspraak

Sinds Wit Communicatie
adviseurs is verhuisd naar 

Amsterdam-Noord verplaatst Jeroen 

Woudenberg zich elke werkdag 

met de trein (vanuit Utrecht) en de 

pont (achter Amsterdam Centraal). 

Hij houdt zich als adviseur vooral 

bezig met het online aspect 

van communicatie: digitale 

communicatie en sociale media. 

Hoe ziet je dagelijkse reis er uit? 

‘Het forenzenstuk Utrecht –  

Amsterdam is redelijk berucht. 

Soms heb ik een momentje van 

bezinning, soms een moment van 

zware frustratie door alle reizigers op 

het traject. Maar op de pont waai je 

even uit aan het begin en einde van je werkdag. Je komt wel altijd het-

zelfde volk tegen. Ze staren allemaal wat voor zich uit. De mengelmoes 

op de pont is wel leuk om naar te kijken; bewoners uit Amsterdam-

Noord, forenzen die er werken en door de opening van het nieuwe 

filmmuseum Eye nu ook kunststudenten en kunstzinnige types.’

Waarom zijn jullie eigenlijk verhuisd? ‘We zijn bij onze vormgevers 

ingetrokken, om dichter bij elkaar te zitten. En dat bevalt goed. We 

werken in een kleine groep, en het geeft een nieuwe dynamiek om  

met meer mensen in een ruimte te zitten.’

Ben je onderweg al met je werk bezig? ‘Ja. Zodra ik onderweg ben, 

check ik mijn mail en sociale media op mijn smartphone. Mijn werk-

dag begint en eindigt buiten de werkelijke kantoortijden.’

En hoe ziet je werkdag binnen kantoortijden er uit? ‘Dat varieert. Ik 

werk aan verschillende opdrachten en ben onderweg naar verschillende 

klanten. Als je het nou hebt over onderweg zijn, dan is mijn hoogte-

punt wel geweest dat ik liftend naar onderzoeksinstituut ECN in Petten 

aan de Noordzeekust moest. Echt bereikbaar is dat namelijk niet. Het is 

zo’n 2,5 uur reizen met openbaar vervoer. Dus toen heb ik besloten het 

traject liftend af te leggen vanaf Alkmaar. Dat ging best goed!’

Je doet online communicatie. Dat is ook behoorlijk onderweg, toch? 

‘Klopt. Ondanks het feit dat veel organisaties zijn gestart met  

sociale media – of er in ieder geval over nadenken – is het voor 

hen nog zoeken naar hoe ze communiceren op die sociale media. 

Ik denk daarin mee met klanten, en probeer met hen cultuurbar-

rières in de organisatie te slechten. Voor veel organisaties is de 

ontwikkeling in digitale communicatie snel gegaan en moet er een 

cultuuromslag plaatsvinden voordat ze het zelf allemaal durven 

doen. Dit zal de komende jaren doorgaan, totdat organisaties en 

mensen gewend zijn aan de snelheid van deze ontwikkelingen  

en zelf sneller leren schakelen’. 

Los(t)?
Van oudsher en overal organiseren 

mensen zich in groepen om te doen 

wat moet gebeuren. Ze ontwikkelen 

waarden, normen, regels, en gewoon-

ten die het samenleven eenvoudiger 

maken. Onderzoek laat zien dat 

aanvankelijk de neiging bestond sa-

menlevingsvormen te beperken tot 100 à 150 man. Kleine, overzichtelijke 

groepen waarin mensen elkaar kennen en direct kunnen aanspreken. 

Reciprociteit (geven en nemen) is dan een belangrijk regulerend principe, 

omdat mensen elkaars gedrag kunnen controleren en corrigeren.

Maar samenlevingen werden groter en zo ontstonden dorpen, steden, 

landen en, uiteindelijk, onze netwerksamenleving. Door gebrek aan over-

zicht kunnen we niet langer vertrouwen op het zelforganiserend en corri-

gerend vermogen van mensen in interactie. In plaats daarvan organiseren 

we sturing en controle via generieke wetten, procedures, protocollen. Als 

dingen mis gaan, verzinnen we nieuwe regels om de controle terug te 

winnen: geen zwarte Suzuki’s meer op Koninginnedag!

Het wordt steeds duidelijker dat stapelen van wetten en regels lang niet 

altijd het gewenste resultaat heeft. Het kan ons zelfs behoorlijk in de weg 

zitten. We overtreden wetten massaal als we er niet in geloven en we ze 

kunnen ontduiken.

Procedures en protocollen raken sleets omdat routinegedrag makkelijk 

ontaardt in slordigheid en nalatigheid. En ze leiden niet zelden tot absurde 

situaties. Ook zijn er steeds individuen die, ondanks alle controleme-

chanismen, onvoorspelbaar, ongewenst en vaak ook gevaarlijk gedrag 

vertonen. Er is, kortom, een illusie van controle waar we hardnekkig aan 

vasthouden, getuige onze neiging te duiden, organiseren en voorspellen 

op basis van cijfers, statistieken en modellen.

Toch, als we goed kijken, zien we dat ook in de samenleving van vandaag 

orde en structuur spontaan en van onderop ontstaan. Op wijkniveau, bin-

nen organisaties of via sociale media. Voortdurend zoeken mensen elkaar 

op om dingen te regelen. Kookclubs voor bejaarden, het Broodfonds voor 

zzp’ers of de G500, een bottom-up organisatie die jongeren op creatieve 

wijze macht wil geven binnen de gevestigde politieke partijen.

Laten we het aan de mensen over, dan kiezen ze er kennelijk voor zaken 

zelf te regelen in overzichtelijk verband. Bieden we hiertoe ruimte en ver-

trouwen we hierop in plaats van op regels en protocollen, dan worden we 

vast en zeker met veel meer mooie ontwikkelingen en initiatieven verrast.

Noelle Aarts

Bijzonder hoogleraar strategische communicatie  

(Logeion-Leerstoel)

Het Logeioncommunicatie
congres LOS(T) wordt mede  
mogelijk gemaakt door
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